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 : ٕاىل " ما جاء ىف اًخعري" وضَيا ىف ابب  -

 
 اًـمل ن ٕاس يادٍ غرٍي من ٔأُيحسّ اكن  وٕان رمحَ هللا ،  – ف ٕاس يادٍ اًش يخ ألًحاىنضـّ وكد  -

  

 رشح احلدير :

 
 مسـَ ُذٍ اًلكٌلت  تٕاذا كرؾ ، ٔأى اكن اًيىب ضىل هللا ؿَيَ وسمل يس خخرش وثًرشح هفسَ

ىن مل يىن اًيىب ضىل هللا ؿَيَ وسمل يخلّط   فيذُة ٔلحد ىك يسمـِا ؛  د سٌلؾِاًو

 وٕامنا اكن حية سٌلؾِا .

 

 هـ 6341في العقيدة للفرقة الثانية عام    ثامنةالمحاضرة ال
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 يلول ىف حاش ية اًفضي :

 كول اًيىب ضىل هللا ؿَيَ وسمل ٌَطحاتة ىف يوم احلديخية  : وىف ُذا اًحاب" 

 .: " كد سِي ًنك ٔأمرمك ٔأو كد سِي ًنك من أٔمرمك "   ملا جاء سِيي جن معرو

 ىف اًفذح : اجن جحروكال  -

ذا رشط همم جدً  فيطري ، لطد ٕاًئَأال يُ  ( : ٔأى اًفبٔل ) َمن رشظ  ا (من اًعرية ) ُو

 : اجن تعالكال  -

 رثياح ، نٌل فعر فهيم الا فعرة اًياس حمحة اًلكمة اًعيحة ، وألوس هبا  جـي هللا ىف

 ."  وٕان اكن ال ميَىَ وال يرشتَ  ، يؼر ألهيق ، واملاء اًطاىفابمل 

 
ذٍ الاسٌلء اكن اًييب  ،شِاب ٔأو سمى حرب ، ) هٍر الامس ( هكن يُ   .حهبا س خال ي ُو

ىن يوجد هل  ) اكن ال يخعري (ويه  عة هممة واًىت ذهرت ٔأول احلدير ،ًو

  ، ُذا ُو اًضاتط اذلى جية ٔأن هَزتم تَ

 نٌل ذهر ىف حدير ؾلدة جن ؿامر" فال حردوا مسٌَل " فاًضاتط : 

 . هفسم ىف يلؽ ما ؿىل معال حرثة ال ٔأى
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مبثي ُذٍ   ال ثخعاير وال ثدشامئسدسمل ٔلمر هللا اًرشؾى واًىوىن ، واملـىن : ٔأهيا املسمل امل 

 ألش ياء .

 
نواحلس يات ُيا : اًيّـم ، واًسيئات : املطائة ؛ نلوهل  -

ِ
يَةٌ  ثُِطهْبُمْ  " َوا ُوا َحس َ ِذٍِ  يَُلًو  ِمنْ  َُ َٰ

ن اّلَلِ  ِؾيدِ 
ِ
ئَةٌ  ثُِطهْبُمْ  َوا ِّ ُوا َسي ِذٍِ  يَُلًو نْ  ُكل  كُيْ  ِؾيِدكَ  ِمنْ  َُ َٰ ُؤاَلءِ  فََمالِ  اّلَلِ  ِؾيدِ  ّمِ  اَل  اًَْلْومِ  َُ َٰ

يَةٍ  ِمنْ  َأَضاتَمَ  َما َحِديثًا * يَْفلَُِونَ  يَََكُدونَ  ِّئَةٍ  ِمن َأَضاتَمَ  َوَما اّلَلِ  فَِمنَ  َحس َ  . هَْفِسَم " فَِمن َسي

 ؟ ية اًثاهيةما اًفرق تني الٓية ألوىل والٓ 

  ذَلًا وٕاجياًدا وثلديًرا ية ألوىل فاملراد هبا : ٔأن املطائة واًيـم لكِا من ؾيد هللأأما الٓ 

 ثوفيلا وثيـٌل وثفضال ، : ٔأى ، ية اًثاهية فاملراد هبا : ما ٔأضاتم من حس ية مفن هللاؤأما الٓ 

 ثسخهبا ٔأى هفسم مفن سيئة من ٔأضاتم وما

ن َأَضاجنَُك  َوَما "نٌل كال ثـاىل :   ِطيَحةٍ  ّمِ ُفو َأيِْدينُكْ  َنَسخَْت  فَِدَما مُّ ـْ َ   . " َنِثريٍ  َؾن َوي

 
ىذاب اًخوحيد : ُذا ُو  . مٌاس حة احلدير ٌَحاب ًو

يا ًِذا اذلهر ىىون كد ذنّ   ًًس خـني تذكل ؿىل؛ ران ٔأهفس يا هبذٍ احللائق اًرشؾية فـيد كًو

 مدشامئة . اًيفوسودفؽ دواظر اًيفس اًسيئة اًىت حتاول ٔأن جتـي ، دفؽ وساوس اًش يعان  
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 :ُذٍ ًفذة ًعيفة من املطيف وفهيا فائدة 

 ؾلوتة ًفاؿَِا " ؛ " ٔأن اًعرية اًىت كد حىون سخدا ًوكوع املىروٍ

 حير ٔأن املدشامئ ميىن ٔأن يطيحَ اًرضر ًس حخني ؛ 

و من اًرشك ألضغر ٔأو ؿامذَ من اًرشك ألضغر  ٔأن اًخعري واًدشاؤم من املـايص : ألول  ُو

 فٕاهَ تذكل يـرض هفسَ ٌَـلوتة .فٕاذا فـي اإلوسان املـطية 

 

َ اًـَ  ّبِ رَ جِ  نُكْ يُّ ا ػَ مَ " فَ ٔأن اًدشاؤم سوء ػن ابهلل  اًثاىن :  ؟!! " نْيَ مِ اً

 . فَيؼن ىب ما شاء " ، ٔأان ؾيد ػن ؾحدى ىب "ونٌل كال ثـاىل ىف احلدير اًلديس 

 . واًفلروذلكل حرى اًىثري ؾيد سؤاهلم ؾن حاهلم جتدمه دامئا يشىون اًضيم واملرض 
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 احلدير اًراتؽ يف اًحاب :

 
 من اًرشك ، مَل ؟

 .ملا فهيا من ثـَق اًلَة ؿىل غري هللا ثـاىل  - 1

و ًيس ثسخة . ، وملا فهيا من اؾخلاد ىشء سخدا -2  ُو

 

 
و حمرم .، ٕاذ ٔأكي درجات اًرشك ٔأن يىون رشاك ٔأضغر  ، وكد ٔأجاد اجن مفَح ىف ُذا اًخلرير  ُو

 

 
و اإلؾخلاد ىف ىشء ٔأهَ سخة   . سخةث ًيس ُو و ، ُو
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 ،هللا ؾزوجي  ريضمما ال يُ  ، فِذا من ابب اًوساوس واخلواظر ؤأحادير اًيفس -

 وؿالجَ شيئان :

 دفـَ ابًخوك . -1

 .ٕاًيَ  ىشء ٔأهت ماٍض  ؾن فال يردك ، ٔأال يرتثة ؿَيَ معال ىف اًؼاُر -2

 

 كال ىف حاش ية اًفضي :

 ، ٕاذا اؾخلد ٔأن ُذٍ ألش ياء اخملَوكة اكًعيور مثال ،حىون رشاك ٔأنربواًعرية  -1

 . ا ٔأو هفـا من دون هللا متكل هل ضً  

 ؛ وٕان اؾخلد ٔأهنا ٔأس حااب ٔأو ؿالمات فِو رشك ٔأضغر  -2

 ٔلن اًسخة ٕاما ٔأن يىون سخدا ػاُرا يشرتك فيَ مبـرفة هوهَ سخدا ٌَخري ٔأم سخة ٌَرش

ذٍ ألس حاب . ًلك اًياس   ، مبٔمور ابٔلذذ مهنا  ُو

 " احرص ؿًل ما ييفـم ":نٌل كال اًيىب ضىل هللا ؿَيَ وسمل

 ،ـرفة ٔأن املـطية سخة اًحالء ي اًشارع ، هكدَ ـرف ٕاال من كِ وٕاما ٔأن يىون سخدا ابظيا ال يُ 

 ؤأن ضةل اًرمح سخة ٌَرزق وظول اًـمر .

 اػاُرً  ارشؾى وال هوهَ سخدً  ٔأما ٔأن يدؾى ٔأحدا ٔأن شيئا ُو سخة ٌَخري ٔأو ٌَرش دون دًيي -

فَِذا اكن من اًرشك  فِو نذب ؿىل اًرشع ونذب ؿىل اًلدر وذريـة ٕاىل اًرشك الٔنرب 

 " . ألضغر 

ذٍ ا واًامتمئ واًرىق واًخربك اًخداوى ىف مضعردة اًلاؿدة ُو  . وغرُي
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 احلدير اخلامس يف اًحاب :

 
 حصحَ اًش يخ ألًحاىن  -

 
ذا دًيي ؿىل ٔأهَ من اًرشك ألضغر  -  .ُو

ذٍ فائدة ىف الا -  ُامتم ابٔلذاكر اًيحوية وألدؾية اًىت ٔأذرب هبا اًيىب ضىل هللا ؿَيَ وسمل ُو

 . انفـة ٔأدوية فٕاهنا
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 رى ٔأن املرء ٕاذا مدحَ ٕاوسان ،ذهر ىف ألدب املفرد ؾيد اًحخايُ مفثال  -

ون  ، واغفرىل ماال يـَمون، اٌَِم اجـَىن ذريا مما يؼيون  ":  يفَيل   ." وال ثؤاذذىن مبا يلًو

 ؾيم ما جتدٍ ىف هفسم من املدح . ٔأذُة هللا، فبٔهت ٕان كَت ُذا 

 : يلولاإلوسان اذلى يشـر تضـف ؾيد اًليام ابًـحادات وألوراد املعَوتة ومثاًل  -

 ، فيجد كوة ذلكل . "اٌَِم ٔأؾىن ؿًل ذهرك وشىرك وحسن ؾحادثم " 

 ، ودليَ هوع من الاضعراب وؿدم اًسىون ، ؾيدٍ جشدت  اذلى جيد واإلوسان -

 اٌَِم ايملَة اًلَوب زخت كَيب ؿىل دييم ،  "ٕاذا دؾى هللا : 

 ، فٕاهَ يس خفيد من ُذا ادلؿاء . " مرصف اًلَوب رصف كَيب ؿىل ظاؾخمواي

ؾرض ٌَحلائق فاإلوسان ٕاذا وكؽ ىف كَحَ ىشء من اًدشاؤم فَيَزم اذلهر اًيحوى اذلى فيَ  -

 وألددار اًىت ثـييَ ؿىل اًخوك وثذُة ؾيَ ما جيدٍ ىف كَحَ .
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 احلدير اًسادس يف اًحاب :

 
 .ف ٕاس يادٍ اًش يخ ٔأمحد شاهر وكال ٕاس يادٍ مٌلعؽ وضـّ  -

 وما ذهر ىف احلدير ُو حد ٔأو ثـريف ٌَعرية ٔأو اًدشاؤم اًىت يؤاذذك هللا هبا رشؿا  -

 .ما ٔأمضاك ٔأو ردك : فاحلد واًخـريف ُو 

 فٕاهَ ال كمية هل .، ؤأما اذلى خيعر ىف اًلَة وجيول ىف اًيفس وما يرتدد من وساوس 
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 :فيَ مسائي كال :  -

هََما " َأاَل كوهل اًخيخيَ ؿىل   ألوىل :• 
ِ
انَ  كَاًُوا" ، مؽ كوهل  اّلَلِ " ِؾيدَ  َظائُِرمهُْ  ا

ِ
انَ  ا  ًَمْ  ًَِئ  ِجنُكْ  ثََعرَيْ

ُُجَينَُكْ  ثًَََتُوا ينَُك  ًَََنْ ٌَا َوًََيَمس َ ًِمٌي * ؿََذابٌ  ّمِ نُكْ "  َظائُِرمكُ  كَاًُوا َأ ـَ  .َم

 يخني ؟ما اًفرق تني الٓ  -

 ؾزوجي هللا ؾيد من ُو ، واًحالء اًشلاء من يطيحنك ما ٔأى:  هللا ؾيد ظائرمه ٕامنا ٔأال -1

 . وذَلا وٕاجيادا ثلديرا 

 .س يزنل تيا ؿذاب ٔأو تالء ثسخدنك : ٔأي ، ٕاان ثعريان جنك : جشامئيا جنك  -2

 . من نفرمك ورشونكتَ اًحالء ُو ٔأى ٔأن سخة اًشؤم اذلى يزنل ؿَينك  : كاًوا ظائرمك مـنك

 

 .هفى اًـدوى  اًثاهية :• 

 ." ة ريَ ال ؿدوى وال ظِ  " كال اًيىب ضىل هللا ؿَيَ وسمل

يس هفيًا: ٔأى ال ؿدوى تذاهت ال ؿدوى   فاًيار حترق، اكإلحراق ابًيار ،  ٌَسخة ا ًو

ىن  فَيست خبارجة ؾن مش يئذَ ثـايل .، َِا ؾعّ ، وٕاذا ٔأراد ثـاىل ٔأن يـعَِا  ، مبشيئة هللا ًو

ذا ما ٔأراد اًييب ضىل هللا ؿَيَ وسمل ٔأن يحيٌَ ًٔلؾراىب  . ُو

 ؟؟ما اذلى جـَيا ىرحج ُذا اًالكم 

 . "فرارك من ألسد ، من اجملذوم  رّ فِ  " :  كوهل ضىل هللا ؿَيَ وسمل
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 . هفى اًعرية  اًثاًثة :• 

 

 . هفى اًِامة اًراتـة :• 

ا  ويه  هوع من ٔأهواع اًعيور اًىت يدشامئ هبا اكًحومة وحنُو

 

 .هفى اًطفر اخلامسة :• 

 . "ال ؿدوى وال ظرية وال ُامة والضفر  ":  كال اًيىب ضىل هللا ؿَيَ وسمل

 مـييان : ٌلاًِامة واًطفر امللطود هب -

 .شِر ضفر واكهوا يدشامئون تَ  -1

 .داتة ٔأو دودة ىف اًحعن مـدية  -2

  . ال ثدشامئوا : ٔأى ، ىواٍهنىى ُيا ىف ضيغة اًيف

 

 ٔأن اًفبٔل ًيس من ذكل ، تي مس خحة .  اًسادسة :• 

 . "ذهرت اًعرية ؾيد رسول هللا ضىل هللا ؿَيَ وسمل فلال ٔأحس هنا اًفبٔل " : حدير 

 ،فاًفبٔل ًيس من اًعرية املهنىى ؾهنا 

اجن اًلمي حير فطي تني اًفبٔل واًعرية ، ونٌل فطي تني اًرىق اًرشؾية واًرىق  كالٔأو نٌل 

 اًرشهية .
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 ثفسري اًفبٔل . اًساتـة :• 

 فاًفبٔل ُو اًلكمة اًعيحة . هللا ؿَيَ وسمل اًلكمة اًعيحة ، اكن يـجحَ ضىل

 

 ٔأن اًواكؽ ىف اًلَوب من ذكل مؽ هراُخَ ال يرض ، تي يذُحَ هللا ابًخوك . اًثامٌة :• 

ىن يذُحَ هللا ابًخوك ، اًعرية رشك وما مٌا ٕاال "حدير   . " ًو

 

 ذهر مايلول من وجدٍ . اًخاسـة :• 

 اًسيئات ٕاال ٔأهت ،اٌَِم ال يبىٔت ابحلس يات ٕاال ٔأهت ، وال يدفؽ " 

 ك وال ٕاهل غريك " .اٌَِم ال ظري ٕاال ظري 

 

 ن اًعرية رشك .اًخرصحي تبٔ  اًـارشة :• 

 نٌل جاء ىف حدير اجن مسـود .

 

 ثفسري اًعرية املذمومة . احلادية ؾرشة :• 

 . " ٔأمضاك ٔأو ردك مإامنا اًعرية " : اًىت ذهرت ىف حدير اًفضي جن ؾحاس 

 ٔأ.ه 

••••••• 
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 من كديي اًخيجمي احملّرم ،ألمثةل اًىت ٔأىت هبا كد حىون يف وكذَ ُيا  -

 ،هل ٔأس حاب ػاُرة  ،  ػاُرٌ  ؿملٌ  فطار ُذاألمر،  ن كد ادذَفًىن الٓ 

ىن التد ٔأن يـَق ك ُ   ذٍ اًيخاجئ ؿىل املشيئة ًو

يس من اًـَوم اًىت هنىى ؾهنا اًرشع ، من اًخيجمي احملرم ًىٌَ ًيس   .ًو

 يلول ىف حاش ية اًفضي :

 امللطود اًخيجمي  واإلس خدالل مبعاًؽ اًيجوم واًىواهة وغروهبا ؿىل وكوع تـظ احلوادث 

 نٌل ُو مشاُد ىف اجلرائد واجملالت واًلٌوات .ومٌَ كراءة ٔأو نخاتة حؼم اًيوم 
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و هوؿان :طود ابًخيجمي اإلس خدالل ابٔلحوال لفامل  اًفَىية ؿىل احلوادث ألرضية ُو

 ؿمل اًخبٔزري : -1

ذا اًيوع من اًخيجمي ابظي ويـد رشاك هلل مٌافيا ٌَخوحيد دلؾوى مشارنة  ؛ ٔأو اًـمل اًروحاىن ُو

 .ملا فيَ ٔأيضا من ثـَق اًلَة تغري هللا و ، ؾى ذكل ٔأو ثطديق من ادّ  هللا ىف ؿمل اًغية

 دةل ؿىل حرمة ذكل :والٔ 
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 ري :ؿمل اًدس ي -2

و ثـمل هيف جسري اًيجوم  و الأأو ؿمل اًفكل ُو س خدالل ابًشمس واًلمر واًيجوم واًىواهة ، ُو

ذا جائز ال، ؿىل اًلدةل وألوكات واجلِات  ملـرفة  وس يةل تي نثري مٌَ انفؽ و ،  تبٔس تَُو

ذا ما ؿَيَ ادلِورُخداء تَ يف مـرفة اجلِات اًـحادات وٕاىل الا  . ُو

 وألدةل ؿًل ٕاابحة ذكل :

 . "هَيْخَُدونَ  مهُْ  َواِبًيَْجمِ  َوؿاََلَماٍت  ":  كال ثـاىل

َْيَا ـَ َْيَا اٌََْييِ  أٓيَةَ  فََمَحْوانَ  أٓيَخَنْيِ  َواٍهَنَارَ  اٌََْييَ  " َوَج ـَ ةً  اٍهَنَارِ  أٓيَةَ  َوَج َِّخخْذَُغوا ُمْدرِصَ ن فَْضاًل  ً ِّنُكْ  ّمِ  َرج

ََُموا ـْ ًَِخ يِنيَ  ؿََددَ  َو ءٍ  َوُكَ  َواًِْحَساَب  اًس ِّ  . ثَْفِطياًل " فََطَْيَاٍُ  ََشْ

 .وؾن جماُد : ٔأهَ اكن ال يرى تبٔسا ٔأن يخـمل اًرجي مٌازل اًلمر 

 

 ألثر ألول يف اًحاب :

 
 .ُذا ألثر ؿَلَ اًحخارى ىف حصيحَ تطيغة اجلزم فِو حصيح  -
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اًىت يس خدل هبا ؿىل  ، ٔأوضاع اًلمر واًيجوم ىف اًسٌلء: ٔأى ، ٔأى ردص ىف ثـمل مٌازل اًلمر 

 ون ىف اًطحراء، ٔأو ًٔلكوام اذلين يسري  هجة اًلدةل وؿىل اإلجتاُات ٌَسفن اًىت جسري ًيال

 مزنال . 22 ألوكات ، واًلمر هل ٔأو مايس خدل تَ ؿىل 

 

 من ابب سد اذلرايـة .ذكل  ؟  زل اًلمر ومل يردص فهيا اجن ؾييٌةهٍر كذادة ثـمل مٌا ملَ 

وا ثبٔويَِا  ذُة ُيخَتا ىف هفوس اًـوام ٔلن ثفطيي مثي ُذٍ ألحادير يُ  ؛ وكد هُر

 ًوؾغ فال ثفرسُا واحروِا نٌل ىه ؛فِىى ٕان ذهرت ىف مـرض ا

 . اًياس ؿًل فلط ألحادير ُذٍ ٔأن يلرٔأوا فلِِم من اكن اًسَف فٕان ذلكل 
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 احلدير اًثاًر يف اًحاب :

 
 اًرشح :

 
 .وامخلر : ُو ك ما غعى اًـلي ؿىل وجَ اٌذلة واًعرب 

 
 ما ؿالكذَ ابًحاب ؟

 . "ن اًيجوم فلد اكذخس شـحة من اًسحر "من اكذخس شـحة مكوهل ضىل هللا ؿَيَ وسمل : 

 ق ابًخيجمي فلد ضدق ابًسحر ،ففى ُذا احلدير دالةل دفية ؿىل ٔأن من ضدّ 

 .واملطدق ابًسحر ال يدذي اجلية 

 ش ياء ىف حتويي املـادن من رديئة ٕايل هفيسة ٔأو اًـىس .ثي ُذٍ الٔ اكهوا يس خخدمون م وكد 
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 : فيَ مسائي :كال 

 احلوكة يف ذَق اًيجوم . ألوىل :• 

 ٔأهنا زيية ٌَسٌلء ، ورجوم ٌَش ياظني ، وؿالمات هُيخدى هبا . -

 

 اًرد ؿىل من زمع غري ذكل . اًثاهية :• 

 فهيا غري ذكل ، ٔأدعبٔ ، ؤأضاع هطيحَ ، وحلكف ما ال ؿمل هل تَ " .ًلول كذادة " من ثبٔول  -

 

 ذهر اخلالف يف ثـمل امليازل . اًثاًثة :• 

فلد هٍر كذادة ثـمل مٌازل اًلمر ، ومل يُرّدص اجن ؾييٌة فيَ ، وردص يف ثـمّل امليازل ٔأمحد  -

 وٕاحساق .

 

و ؾرف ٔأهَ اًراتـة :•   ابظي . اًوؾيد فمين ضّدق ثشئ من اًسحر ًو

و اؾخلد تعالهَ تلَحَ ،  -  من ضّدق ثشئ من اًخيجمي ٔأو غرٍي من اًرس تَساهَ ًو

 ٔأ.هفٕان ؿَيَ ُذا اًوؾيد .   

 

نك ،،  ٔأكول كويل ُذا ؤأس خغفُر هللا يل ًو


